
Dwa nowe modele przetrz¹saczy siana wprowa-
dzi³a na rynek maszyn rolniczych firma Fella-Werke.
Maszyny te, oznaczone symbolami TH 901 oraz
TH 1101 Trans megaLine, s¹ maszynami przycze-
pianymi o szerokoœci roboczej odpowiednio 8,60 i
10,20 m. W celu zapewnienia nowym przetrz¹saczom
wiêkszej stabilnoœci zarówno w czasie pracy, jak i w
czasie przejazdów transportowych po drogach
przyczepiane s¹ one do dolnych ciêgie³ trzy-
punktowego uk³adu zawieszenia ci¹gnika. Dziêki temu
w po³o¿eniu transportowym s¹ one krótsze.

Ogólny widok jednego z nowych przetrz¹saczy,
wraz ze wspó³pracuj¹cym ci¹gnikiem jest przedsta-
wiony na fotografii.

Na poprzecznej belce noœnej ka¿dego przetrz¹sa-
cza rozmieszczonych jest osiem wirników karuze-
lowych, a ka¿dy z nich wyposa¿ony jest w szeœæ
ramion z elastycznymi prêtowymi zêbami prze-
trz¹saj¹cymi. Wirniki karuzelowe zabezpieczone s¹
przed uszkodzeniem za pomoc¹ systemu SLS
( ). Ponadto nowe przetrz¹sacze
wyposa¿one s¹ seryjnie w wielofunkcyjny uk³ad
sterowania hydraulicznego, który umo¿liwia:
odchylanie siê do ty³u skrajnych zewnêtrznych
wirników karuzelowych, unoszenie do góry bocznych
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segmentów poprzecznej belki noœnej, wysuwanie zespo³u transpo-
rtowego i przyczepianie do niego przetrz¹sacza.

Zespó³ transportowy przystosowany zosta³ do przejazdów
drogowych z prêdkoœci¹ do 40 km/h.

Oba modele przetrz¹saczy wyposa¿one s¹ seryjnie w tablice
ostrzegawcze w bia³o-czerwone ukoœne pasy i w oœwietlenie ostrze-
gawcze.

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle Agrartechnik, nr 6, 2007.
opracowa³ doc. dr in¿. Józef Kobylarz
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Francuski producent opryskiwaczy
polowych Blanchard wprowadzi³
wiosn¹ 2007 r. na rynek maszyn
rolniczych now¹ seriê tych maszyn
oznaczon¹ symbolem „Oceanis”. S¹ to
opryskiwacze przyczepiane ze zbiorni-
kami o pojemnoœci nominalnej 6500,
7000 i 7700 litrów. Ogólny widok
jednego z nowych opryskiwaczy jest
przedstawiony na fotografii.

Aby uchroniæ opryskiwacz, a zw³a-
szcza belkê polow¹, przed nadmier-
nymi wstrz¹sami, zarówno w czasie
opryskiwania, jak i w czasie transportu

NOWE PRZYCZEPIANE OPRYSKIWACZE POLOWE

po drogach, oœ zespo³u jezdnego oraz dyszel odresorowano sprê¿ynami œrubowymi.
Na ¿yczenie u¿ytkownika producent tych maszyn wyposa¿a je tak¿e w pneumatyczne
odresorowanie osi.

Firma Blanchard stosuje do swoich opryskiwaczy wy³¹cznie aluminiowe belki

polowe o rozpiêtoœci od 18 do 48 m.
Zawieszane s¹ one na opryskiwaczach za poœre-
dnictwem równoleg³oboku z hydropneumaty-
cznym uk³adem t³umi¹cym drgania i wstrz¹sy.

Nowe opryskiwacze wyposa¿one s¹ w steru-
j¹cy procesem opryskiwania komputer
pok³adowy typu REB+ instalowany w kabinie
wspó³pracuj¹cego ci¹gnika. Przez z³¹cze USB
tego komputera mo¿na, oprócz rejestrowania
parametrów procesu opryskiwania, przeka-
zywaæ tak¿e dane na komputer typu PC w biurze
nadzoruj¹cym prace polowe i odwrotnie.

Na terenie Republiki Federalnej Niemiec na ¿yczenie u¿y-
tkownika opryskiwacza firma Blanchard wyposa¿a maszynê
tak¿e w steruj¹cy komputer pok³adowy produkcji firmy Müller-
Elektronik.
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